








N° 03: Separando o resíduo doméstico
Nível de ensino: Ensino Fundamental
Data: 30/09/2022 ás 12:00h

Orientação: 
A equipe deverá produzir um vídeo/publicidade de 
até 1 minuto com orientações sobre o descarte de 
resíduos domésticos (recicláveis, rejeitos, orgânicos), no
vídeo poderão participar familiares de alguns integrantes, 
pode ser feito em alguma residência, ficando aberto 
para a criatividade. 

Critério de avaliação: 
O vídeo será avaliado pela organização da gincana 
e servidores da SEMMAM, sendo pontuados conforme
os critérios exigidos. A tabela de pontuação será
disponibilizada às equipes, assim como os vídeos 
produzidos. O vídeo melhor pontuado poderá ser 
utilizado para campanha de conscientização nos
meios de comunicação da prefeitura e da SEMMAM.

Pontuação:  
A pontuação da equipe será o somatório dos critérios:
Criatividade 
Clareza nas informações 
Oratória e desempenho 
Produção do vídeo

DESAFIOS



N° 04: Por dentro da Lei 12.305/10
Nível de ensino: Ensino Médio
Data: 16/09/2022 às 12:00h

Orientação: 
A equipe deverá fazer um vídeo rápido de até 60 segundos 
(reels) para ser publicado na página do Instagram da 
Secretaria de Meio Ambiente, no vídeo devem conter
informações e curiosidades sobre a Lei nº 12.305/10.
A lei 12.305/20 instituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, nesta encontramos um
marco regulatório para a gestão dos resíduos no Brasil, 
apresenta princípios, objetivos e diretrizes com vistas 
à gestão de resíduos. O vídeo poderá ser produzido 
com letreiros, imagens, fala de integrantes e etc, 
livre para a criatividade.

Critério de avaliação: 
A equipe deverá postar o reels no instagram e marcar o 
perfil da SEMMAM como colaborador (o perfil selecionado
para a postagem deve ser informado via e-mail e postado 
dia 16/09/22 às 12:00h). Será avaliado o conteúdo do vídeo 
(vídeos com informações erradas serão desclassificados) 
a pontuação será feita conforme o número de curtidas do 
reels até dia 30/09/2022 às 12:00h.

Pontuação:
De 15 à 30 curtidas = 10 pontos
De 31 à 50 curtidas = 15 pontos
De 51 à 70 curtidas = 20 pontos
Mais de 70 curtidas = 25 pontos

DESAFIOS



N° 05: Plano de ação ambiental
Nível de ensino: Ensino Médio
Data: 23/09/2022 às 12:00h

Orientação: 
A equipe deverá realizar um estudo ambiental na região da Escola 
ao qual representa, dentro deste estudo será feito o levantamento 
de um problema ambiental local, a partir disto será feito um projeto 
com plano de ação para solucionar e/ou amenizar o problema. 
O projeto deverá ser entregue via e-mail, com no máximo 10 
páginas. A equipe com o plano melhor estruturado irá apresentá-lo
ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Alegrete, e todos 
projetos serão analisados e estudados para futuro desenvolvimento 
pela SEMMAM.

Critério de avaliação: 
A análise será feita pelo setor de Educação Ambiental da SEMMAM 
e representantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA), 
o projeto deverá estar dentro das regras básicas da ABNT 
(introdução, objetivos, conclusão, anexos, fonte, margem e etc), 
além de abordar os itens listados abaixo:
- Definição do problema ambiental;
- Resultado esperado;
- Beneficiados pelo projeto;
- Custo para realização;
- Prováveis parceiros para realização do projeto.

Pontuação:  
A pontuação da equipe será o somatório dos critérios:
Formatação do Projeto 
Relevância e impacto local
Realidade de execução 
Custo/Benefício

DESAFIOS



N° 06: Criando nosso espaço verde
Nível de ensino: Ensino Médio
Data: 30/09/2022 às 12:00h
Orientação: 
A equipe deverá construir um espaço verde dentro 
da escola que representa. Como exemplo de espaço 
verde, podemos citar, mini horta, horta suspensa, 
espaço de compostagem, mini jardim, espaço para 
orientação sobre resíduos e etc.

Critério de avaliação: 
A equipe deverá enviar por e-mail até 4 fotos do 
seu espaço verde, além de um texto descritivo sobre 
a escola e o espaço criado. As fotos serão publicadas 
na página da Secretaria de Meio Ambiente no Facebook, 
a pontuação será feita conforme o número de 
compartilhamentos e curtidas da publicação até 
dia 07/10/2022 às 12:00h.

Pontuação:
De 15 à 30 curtidas = 10 pontos
De 31 à 50 curtidas = 15 pontos
De 51 à 70 curtidas = 20 pontos
Mais de 70 curtidas = 25 pontos
De 10 à 20 compartilhamentos = 10 pontos
De 21 à 30 compartilhamentos = 15 pontos
De 31 à 40 compartilhamentos = 20 pontos
Mais de 40 compartilhamentos = 25 pontos

DESAFIOS



N° 07: Tampinha Legal
Nível de ensino: Educação Infantil
Data: 07/10/2022 às 13:00h
Orientação: 
A equipe deverá recolher o maior número de tampinhas
plásticas de qualquer cor e tamanho.
As tampinhas serão encaminhadas para o projeto 
tampinha legal.
Critério de avaliação: 
A equipe deverá entregar o total arrecadado até 07/10, 
às 13h na sede da Secretaria de Meio Ambiente. 

Pontuação:
A cada 10 tampinhas = 1 ponto

DESAFIOS



DESAFIOS
N° 08: Teatro Sustentável
Nível de ensino: Educação Infantil
Data: 14/10/2022 
Orientação: 
Cada equipe deverá produzir uma peça teatral com o 
tema Resíduos sólidos, com até 15 minutos de duração.
Obs.: Os figurinos deverão ser produzidos com 
materiais recicláveis.

Critério de avaliação: 
A equipe será avaliada por banca julgadora dia 14/10, 
com local e horário a ser definido e informado até dia
10/10. 

Pontuação:  
A pontuação da equipe será o somatório dos critérios:
Criatividade 
Clareza nas informações 
Oratória e desempenho 
Produção teatral.
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